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Senhoras e Senhores

Saúdo-vos cordialmente por ocasião da peregrinação da Associação Pro Petri Sede. Neste Ano
jubilar, continuais a vossa tradição de vir trazer ao Santo Padre a oferta dos generosos
benfeitores da Bélgica, de Luxemburgo e dos Países Baixos, que assim se unem de maneira
mais estreita à caridade da Igreja universal e do Sucessor de Pedro.

O Jubileu é um convite à conversão do coração, a fim de nos voltarmos para Deus e fazermos
uma profunda experiência de amor do nosso Pai celeste, que nos acolhe e quer fazer de nós um
povo santo. Somos chamados a espalhar à nossa volta este amor que recebemos do Senhor,
dando assim um testemunho da nossa fé, que seja um sinal eloquente aos olhos do mundo.

Deste ponto de vista, o vosso gesto é particularmente importante e necessário para manifestar a
misericórdia de Deus; ele procede da "caridade, que abre os nossos olhos à necessidade
daqueles que vivem pobres e marginalizados" (Incarnationis mysterium, 12), e nos leva a viver
como irmãos, para além da diversidade de raças, culturas e religiões. A vossa atitude inscreve-se
nesta óptica e estou certo de que os generosos benfeitores da vossa Associação têm a
consciência de que, mediante este gesto, estendem as mãos aos mais pobres para que eles se
levantem, possam viver com a dignidade própria da sua natureza, se tornem cada vez mais
artífices do seu desenvolvimento e criem uma fraternidade e uma solidariedade cada vez maiores
entre todos os homens. A partilha é também uma obra importante em favor da justiça e da paz.

Peço-vos que exprimais os meus sentidos agradecimentos e gratidão a todos os membros da
Associação Pro Petri Sede e aos fiéis da Bélgica, de Luxemburgo e dos Países Baixos que, no



acolhimento dos pobres e dos estrangeiros, vivem o ideal evangélico de entreajuda espiritual e
material. Enquanto vos confio à intercessão da Virgem Maria, que honramos de modo particular
neste mês do Rosário, do íntimo do coração concedo a todos a minha Bênção Apostólica.
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